FAQ
Compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen Covid-19
deze FAQ kan nav nieuwe vragen worden aangevuld de komende periode

Waarvoor
Voor welke periode kan ik deze subsidie aanvragen?
Er kan alleen worden aangevraagd voor culturele activiteiten die hebben plaatsgevonden of
gaan plaatsvinden in de periode van 25 september 2021 tot en met 12 november 2021.
Wat betekent ‘binnen’, in het kader van deze regeling?
Een evenement vindt binnen plaats indien de locatie van het evenement niet aan de
bovenzijde van de ruimte of aan drie zijden geheel open is gedurende het gehele
evenement.
Kan ik aanvragen voor een besloten activiteit?
Nee. Het moet gaan om openbaar toegankelijke evenementen.
Hoe groot moet de minimale capaciteit zijn van het evenement?
Het evenement moet een vergunde capaciteit hebben voor tenminste 300 personen
Wat betekent ‘de vergunde capaciteit’?
Onder vergunde capaciteit wordt verstaan: de capaciteit die door gemeenten is vergund
(onder andere op basis van de veiligheidsnormen van de brandweer). Als een locatie
meerdere zalen heeft, wordt gekeken naar de vergunde capaciteit van de zaal waar het
evenement plaatsvindt. Er wordt geen subsidie verstrekt indien voor een evenement minder
dan 75% van de vergunde capaciteit is verkocht. In dat geval is namelijk geen sprake van
een verlies door de capaciteitsbeperking.
Kan ik aanvragen als de activiteit geheel is geannuleerd?
Nee.
Komt er een vervolg op deze regeling?
Tijdens de persconferentie van 2 november jl werd bekend gemaakt dat de maatregelen
worden verlengd. Er zal een extra ronde van deze regeling worden opengesteld voor
activiteiten vanaf 13 november.
Hoe
Geldt: wie het eerste komt het eerst maalt?
Nee. De sluitingsdatum is 23 november om 23:59 uur. Eerder aanvragen geeft geen grotere
kans op honorering.
Kan een organisatie voor meer dan één evenement aanvragen?
Ja. In het webformulier voor de onderbouwing van de subsidie, is er de mogelijkheid om voor
meerdere culturele evenementen aan te vragen.
Kan ik vrijkaarten optellen bij de verkochte kaarten voor een
evenement?
Ja, maximaal 2,5% van het aantal verkochte kaarten kunt u opvoeren
voor gasten.

Hoeveel geld is er beschikbaar?
Er is een budget beschikbaar van 15.000.000 euro. Als het subsidieplafond wordt
overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau
waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.
Wie
Wie kan aanvragen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een organisatie met rechtspersoonlijkheid (bv.
Stichting, B.V.) die als een van zijn hoofdtaken heeft het organiseren van culturele
evenementen. Het gaat daarbij om podia en festivals, maar ook om organisatoren van
concerten en evenementen op evenementenlocaties als stadions.
Kan ik als buitenlandse organisatie een aanvraag doen voor een cultureel evenement
dat in Nederland heeft plaatsgevonden?
Nee. De organisatie dient in Nederland te zijn gevestigd.
Kunnen meerdere organisatoren een aanvraag indienen voor hetzelfde evenement?
Nee. In sommige gevallen is er sprake van verschillende partijen die in uiteenlopende
constructies samen verantwoordelijkheid dragen voor de totstandkoming van een
evenement. In dat geval moeten de betrokken partijen zelf bepalen wie als aanvrager
optreedt. Er kan maar aan één aanvrager subsidie worden toegekend voor een specifiek
evenement.
Divers
Wanneer wordt de uitslag gecommuniceerd?
Uiterlijk 13 weken na de deadline (23 november 2021)
Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?
Het streven is om de verleende subsidies begin 2022 uit te betalen.
Moet onze accountant een verklaring afgeven over onze aanvraag?
Als het totaal ontvangen subsidiebedrag meer dan 125.000 euro bedraagt, dan moet de
accountant een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ opstellen. Momenteel wordt hiervoor nog
een controleprotocol uitgewerkt. Zodra dat gereed is, zal dat op onze website te lezen zijn.
Onder de 125.000 euro is dit rapport niet nodig.
Geldt de grens van 125.000 euro voor het verplichte rapport van de accountant voor
de totale aanvraag van een aanvrager of per evenement?
Dit geldt als het totaalbedrag dat de aanvrager ontvangt (voor alle evenementen samen)
hoger is dan 125.000 euro.
Zijn er verder nog vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het Fonds. Direct
betrokken medewerkers bij deze regeling zijn: Bas de Kort (070 70 72 733) en Eduard
Versteege (070 70 72 744).

